
 

 

  

  

  

   שנה לשביעית וערלה ורבעיאיך מונים 

ערב  (אילן בחברו)ואחד המרכיב  (כופף זמורת אילן לתוך האדמה)אחד הנוטע, אחד המבריך : תנו רבנן(ט' ב') 

(כיוון שהגיע יום אחד בתשרי, עלתה לו עלתה לו שנה  (של שמיטה)לפני ראש השנה  (לפחות)שביעית: שלושים יום 

. פחות משלושים יום לפני ראש השנה, (ואינו נחשב שניטעו בשמיטה), ומותר לקיימן בשביעית )שנה למניין שני ערלה

לא עלתה לו שנה, ואסור לקיימן בשביעית. ופירות נטיעה זו אסורין עד חמישה עשר בשבט. אם לערלה, ערלה. 

  ואם לרבעי, רבעי. 

   1מנא הני מילי? (י' א')

ָנה ָהְרִביִעת"ומטו בה משמיה דרבי ינאי: אמר קרא  אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ָ ָנה ", "ּוַבׁשּ ָ ּוַבׁשּ

ת   4ועדיין אסורה משום רבעי. ,ופעמים שבחמישית 3.ועדיין אסורה משום ערלה ,פעמים שברביעית 2,"ַהֲחִמיׁשִ

מאיר, הא אמר: יום , דלא כרבי מאיר. דאי רבי פחות משלושים יום לא עלתה לו שנה)הא דקתני לעיל (לימא  (ומברר)

  אחד בשנה חשוב שנה. 

דש ויום אחד, דברי רבי מאיר. רבי אלעזר אומר: בן ובן עשרים וארבעה ח ,: פר האמור בתורה סתםדתניא

ן ' .בן שנה ,שים יום. שהיה רבי מאיר אומר: כל מקום שנאמר עגל בתורה סתםודש ושלועשרים וארבעה ח ּבֶ

ָקר    ש.ובן של ',פר' .בן שתים ',ּבָ

  5ואלא מאי, רבי אלעזר?! שלושים ושלושים בעי! (ומקשה) (י' ב')

אין נוטעין, ואין מבריכין, ואין מרכיבין ערב שביעית פחות משלושים יום לפני ראש השנה  )1(: (שביעית ב,ו) דתנן

 )2(. בשביעית) (לפי שקלטהיעקור  (בתוך ימים אלו). ואם נטע והבריך והרכיב (שאין נטיעה נקלטת פחות משלושים יום)

(זמן רבי יוסי ורבי שמעון אומרים:  )3(רבי יהודה אומר: כל הרכבה שאינה קולטת בג' ימים, שוב אינה קולטת. 

  .(שבועות)שתי שבתות  הקליטה הוא)

(שלושים , צריך שלושים ושלושים (לקליטה) ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: לדברי האומר שלושים יום

  (לתוספת ושלושים  (ימים). לדברי האומר שלושה, צריך שלושה )6ספת שביעית, כרבי אלעזרלקליטה ושלושים לתו

                                                
  שת שני ערלה. רש"י.ושה עשר בשבט, לאחר שכלו שליששנות ערלה ורבעי נמשכין לאסור פירות החנוטים קודם חמ  . 1
ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם כה: "-ויקרא, פר' קדושים, יט,כג  . 2 לֹׁש ׁשָ ְריֹו ׁשָ ם ָעְרָלתֹו ֶאת ּפִ ל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלתֶּ ם ּכָ ֲעֵרִלים ְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעתֶּ

ָנה ָהְרִביִעת. לֹא ֵיָאֵכל ָ ְריֹו קֶֹדׁש ִהּלּוִלים ַלה' ּוַבׁשּ ל ּפִ ָנה. ִיְהֶיה ּכָ ָ ת ּוַבׁשּ בּוָאתֹו ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ַהֲחִמיׁשִ ְריֹו ְלהֹוִסיף ָלֶכם תְּ ." ּתֹאְכלּו ֶאת ּפִ

מוסיף  ',ובשנה החמישית תאכלו את פריו' ה הרביעית.וי"ו מוסיף על ענין ראשון: יהיה לכם ערלים אף בתוך שנ ',ובשנה הרביעית'

  על ענין רבעי דסליק מיניה.
  . רש"י.אסורין בהנאה עולמית ,ועדיין אסורים משום ערלה .כגון אם מיהרו פירותיו לחנוט ברביעית לפני שבט  . 3
  . רש"י.אין בהם איסור ,עשר בשבט שהיאבל אם איחרה חניטתה עד לאחר חמ .לוליכגון פירות שחנטו בה קודם שבט טעונים ח  . 4
וימי הקליטה אין עולין לה, דכמאן דמנח בביתא דמיא,  .שים יום לחשיבת שנהושים יום לקליטה, שתהא נשרשת בארץ, ושלושל  . 5

  . רש"י.כל זמן שלא קלטה
  רש"י. , לפישתוספת שביעית שווה לשביעית לגבי מלאכת נטיעה  . 6

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 'י| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

  . לדברי האומר שתי שבתות, צריך שתי שבתות ושלושים יום.שביעית)

 שים בעי!ושה ושלושל ,ואי נמי כרבי יהודה סבירא ליה

, (לפני ראש השנה)שלושים  ך שתינטע לפחות)(בברייתא, שצרירבי מאיר, וכי קאמר  (ברייתא דלעיל) לעולם(ומסיק) 

  7לקליטה.

  ! (שיהא יום הקודם לראש השנה נחשב כשנה ראשונה של ערלה)אי הכי שלושים ואחד בעי 

  . יום שלושים עולה לכאן ולכאן )בי מאיר(רקא סבר 

  שיטות הראשונים

ה של שנות הערלה, צריך שהנטיעה : מבואר בגמרא שבכדי לספור שנה מקוצרת כשנה ראשונתחילת מניין שנות ערלה

ועוד  ,לדעת רבי אלעזר, צריך שלושים יום לקליטה 8תיקלט, ובנוסף יהיו די ימים לפני א' תשרי, שיהיו חשובים כשנה.

לעניין שלושים יום החשובים כשנה, אלא  מותושלושים יום להיחשב כשנה. רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון, סוברים כ

ולרבי יוסי ורבי שמעון צריך שבועיים  .עת רבי יהודה די בשלושה ימים לקליטה, וכן פסק שמואלשבזה נחלקו, שלד

  10."עהשוכרב, וכן פסק  ורא"ש ,רי"ף, רמב"ם. ופסקו ב')-(ר' יבמות פ"ג א' וכן פסק רב 9לקליטה,

ה מ"ד יום לפני א' תשרי, , דווקא נטיעה זו, שניטעוראב"ד ,רש"י, רמב"ם דעת: לבשבט ט"ופירות נטיעה זו אסורים עד 

היא זו שמתקצרת לה השנה השלישית ומונים לה שנות ערלה עד ט"ו בשבט, ושנה נוספת לנטע רבעי עד לט"ו בשבט 

בשנה שלאחר מכן. אך נטיעה שניטעה פחות ממ"ד יום לפני א' תשרי, מונים לה שלוש שנים שלמות מא' תשרי 

 דעתול 12ואין צורך להמתין לט"ו בשבט. ,ה ונחשבת מיד נטע רבעיובא' תשרי הרביעי יוצאת משנות ערל 11הסמוך,

ושנה נוספת לנטע רבעי עד לט"ו בשבט  ,, בכל עניין נמשכות שנות ערלה עד לט"ו בשבטור"ן ,רז"ה, רשב"א, ריטב"א

   וסיעתו, וביש אומרים מב"םכרפסק בסתם  "עוהשו 14אף כאשר נמנו לערלה שלוש שנים שלמות. 13בשנה שלאחר מכן,

                                                
יום לפני ראש השנה כדי שתהא נקלטת ערב ראש השנה, וקא סבר רבי מאיר דלא יהיבנא שים ושתהא הנטיעה שלקאמר,   . 7

 . רש"י.לתוספת שלשים יום אלא יום אחד
לדעת רבי מאיר, די בשלושים יום לפני א' תשרי להיחשב שנה ראשונה של ערלה, שלושים יום לקליטה ועוד יום אחד החשוב   . 8

   כשנה, ויום שלושים עולה לכאן ולכאן.
. ולפי זה ימי הקליטה "עהרמב"ם כתב שהנוטע בט"ו באב עלתה לו שנה, והנוטע בט"ז אב לא עלתה לו שנה. וכן כתבו הטור והשו  . 9

נו ירוחם כתבו שאף הנוטע בט"ז באב עלתה לו יולא אמרינן מקצת היום ככולו. והמאירי ורב ,של הנטיעה צריכים להיות שלמים

  שנה. 
נו ירב .ד"ה אחר שיש לנו)', מאירי (ר"ה ט' ב ב).סי' רא"ש ( .)יא-מעשר שני ט,חהל' רמב"ם (רי"ף (ב ב בדפיו). ת: יו"ד רצד,ד. מקורו  . 10

  .ב)ח", נתיב כא, ולדות אדם וחוהירוחם (ת
אב"ד, מעשר שני ט,יב) מונים לה שלוש שנים מיום ליום. ולדעת רהל' ואם ניטעה לאחר א' תשרי ולפני ט"ו בשבט, לדעת רמב"ם (  . 11

  במקרה כזה מניין שנות ערלה ממשיך עד לט"ו שבט שבשנה הרביעית.
שה ישים יום לשנה תמימה, מחמרינן עליה בסופה להמשיך שנתה עד חמולתה שעלו לה שלידדוקא נטיעה שהקלנו עליה בתח  . 12

 עשר בשבט שהוא ראש השנה לאילן. ר"ן.
  ה שהיא גורמת לה איסור ערלה היא מושכתה עד חמשה עשר בשבט. ר"ן.וכי קאמר 'ופירות נטיעה זו', היינו לומר שהנטיע  . 13

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 'י| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

  15וסיעתו. רז"הכ

, תוספת שביעית כשביעית לעניין נטיעה, ולכן צריך שהנטיעה תיקלט לפני רש"י: לדעת דין נטיעה בתוספת שביעית

, שמותר לנטוע קודם השביעית מ"ד יום, ואם הרמב"םשהם שלושים יום קודם שביעית. וכן פסק  ,ימי תוספת שביעית

  18.ור"ן ,רשב"א, ריטב"אוכן דעת  17אין איסור נטיעה בתוספת שביעית, רבנו תםולדעת  16נטע בפחות מכן, צריך לעקור.

  שולחן ערוך 

"ד, הלכות ערלה, סימן רצד) ו י )  

ֵר   ד.  ׁשְ הּוא ַמְתִחיל ִמתִּ נֹות ָהעֹוָלם ׁשֶ ֶהם ַאַחר ׁשְ א הֹוְלִכים ּבָ לּו ֵאיָנם ִנְמִנים ִמּיֹום ְליֹום, ֶאּלָ ִנים ַהּלָ ָרה י, ְוִאם ִנְתעַ ג' ׁשָ ּבְ

ֵהם ְיֵתִרים ַעל ג' ִנים ּומ''ד יֹום, ּוְפָעִמים ׁשֶ י ׁשָ תֵּ א ׁשְ ֵאינֹו ֶאּלָ ָרה ְלָעְרָלה ְוִלְרָבעי. ּוְפָעִמים ׁשֶ יַצד ִנְתַעּבְ ִנים. ּכֵ ָנַטע  ?ׁשָ

יעַ  ִהּגִ יָון ׁשֶ ֵרי, ּכֵ ׁשְ ַאר ֲעַדִין מ''ד יֹום ַעד רֹאׁש חֶֹדׁש תִּ ׁשְ ּנִ ָאב, ׁשֶ ָנה ּומֹוֶנה עֹוד  ִמּקֶֹדם ט''ז ּבְ ֵרי ָעְלָתה ָלּה ׁשָ ׁשְ רֹאׁש חֶֹדׁש תִּ

ֵלמִ  ִנים ׁשְ א ג' ׁשָ ֵרי ַהּבָ ׁשְ יֹום ט''ז, ּוִמּיֹום ט''ז ָוֵאיָלְך, מֹוֶנה ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש תִּ ִנים. ְוִאם ָנַטע ּבְ י ׁשָ תֵּ ים. ּוְלַאַחר רֹאׁש חֶֹדׁש ׁשְ

ר ל ַהּפֵ ָנה ְרִביִעית, ּכָ ל ׁשָ ֵרי ׁשֶ ׁשְ ְגָמִרים ַאַחר תִּ ּנִ י ׁשֶ ין ָעְרָלה, ַאף ַעל ּפִ ן ּדִ ם ּכֵ ָבט ֵיׁש ָלֶהם ּגַ ׁשְ ְחְנטּו ּבֹו קֶֹדם ט''ּו ּבִ ּיַ ֹות ׁשֶ

ית, ִנְקָרִאים ְר  ָנה ֲחִמיׁשִ ל ׁשָ ָבט ׁשֶ ׁשְ ָנה ְרִביִעית ַעד ט''ּו ּבִ ל ׁשָ ָבט ׁשֶ ׁשְ ְחָנִטים ּבֹו ִמּט''ּו ּבִ ְך. ְוַהּנֶ ָבט  ָבעי. ּוְלַאַחרּכָ ׁשְ ט''ּו ּבִ

מּוִרים. ין ּגְ ית ֵהם ֻחּלִ ָנה ֲחִמיׁשִ ל ׁשָ   ׁשֶ

ָבט יֵ   ה.  ׁשְ ָחְנטּו קֶֹדם ט''ּו ּבִ רֹות ׁשֶ ל ַהּפֵ ָנה ְרִביִעית ּכָ ל ׁשָ ֵרי ׁשֶ ׁשְ ַאַחר רֹאׁש חֶֹדׁש תִּ ּלְ ָאְמִריַנן ׁשֶ ין ָהא ּדְ ן ּדִ ם ּכֵ ׁש ָלֶהם ּגַ

ְגָמִרים ַא  ּנִ י ׁשֶ ָעְברּו ָעֶליָה מ''ד יֹום ָעְלָתה ָלּה ָעְרָלה, ַאף ַעל ּפִ יָון ׁשֶ ּכֵ ָתּה, ׁשֶ ְתִחּלָ ֵהַקְלנּו ָעֶליָה ּבִ ְנִטיָעה ׁשֶ ְוָקא ּבִ ְך, ּדַ ַחר ּכָ

ָנא.  לֹא ׁשְ סֹוָפּה, ָהא ָלאו ָהִכי, לֹא. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ ָנה, ְלִפיָכְך ֶהְחַמְרנּו ָעֶליָה ּבְ   ׁשָ

                                                                                                                                                                         
) וכל שהוא חונט בין תשרי לט"ו בשבט "ד א'י אש השנהוהיינו טעמא דמילתא, דכיון דאילן גדל על רוב מים של שנה שעברה (ר  . 14

אילו חנטו קודם תשרי דחנטה זו היינו מחמת יניקת מים שלפני ראש השנה ומאותה יניקה חנטו פירות הללו ולפיכך הרי הן כ

  משרף שלפני תשרי הוא. וכיון דהיינו טעמא דמילתא ליכא לאיפלוגי בין נטעה שלשים יום לפני ראש השנה או פחות מכן. ר"ן.
ּבֹון ָעְרָלה ּוְרָבִעי ֵאין ָר מעשר שני ט,יביו"ד רצד,ה. וכתב הרמב"ם (. 15 ֶחׁשְ ָבִרים ּבְ אֹוִנים ּדְ אי ): ְוָרִאיִתי ַלּגְ יב ֲעֵליֶהן, ּוַוּדַ אּוי ְלַהֲאִריְך ּוְלָהׁשִ

ּה. ע"כ. וראה ְרּכָ ַאְרנּו ּדַ ָבר ּבֵ תמים ונו חננאל (הנד"מ), ספר האשכול (הלכות ערלה, ד"ה ואשכחן), ירבב ָטעּות סֹוְפִרים ֵהן, ְוָהֱאֶמת ּכְ

 ר"ן (בחידושיו .)א'י'  אש השנה(ר וריטב"א רשב"א .)ב ברי"ף רז"ה (ב .(מעשר שני ט,יא) וראב"ד מקורות: רמב"ם דעים (סימן קל).

  רי"ף).ב ב ; וכן בא'י' 
ְק . זה לשונו: 16 תִּ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ִביִעית, ֶאּלָ יִבין ְוֵאין ַמְבִריִכין ֶעֶרב ׁשְ ה ֵאין נֹוְטִעין ִאיָלנֹות ְוֵאין ַמְרּכִ ַמן ַהּזֶ ּזְ ֶהה ַאַחר ַאף ּבַ ִטיָעה ְוִתׁשְ לֹט ַהּנְ

ִליָטה ׁשְ  ִביִעית. ּוְסָתם ְקִליָטה ַהקְּ ׁשְ ּלִ ָנה ׁשֶ ָ ים יֹום קֶֹדם רֹאׁש ַהׁשּ א  -לׁשִ ּמָ ֵני ַמְרִאית ָהַעִין, ׁשֶ תֹות. ְוָדָבר ֶזה ָאסּור ְלעֹוָלם ִמּפְ ּבָ י ׁשַ תֵּ ׁשְ

עּו. ִביִעית ִנטְּ ְ ׁשּ ְבִריְך אֹו ַהּמַ  יֹאַמר ָהרֹוֶאה: ּבַ ַהּנֹוֵטַע אֹו ַהּמַ ִעים יֹום ִנְמֵצאָת אֹוֵמר, ׁשֶ ָעה ְוַאְרּבָ ַאְרּבָ ָנה ּבְ ָ ִביִעית קֶֹדם רֹאׁש ַהׁשּ יב ֶעֶרב ׁשְ ְרּכִ

אן  - חּות ִמּכָ ם; ּפָ ֲעקֹר  -ַיֲעקֹר. ְוִאם לֹא ָעַקר  -ְיַקּיֵ ּיַ ִרין. ְוִאם ֵמת קֶֹדם ׁשֶ רֹות ֻמתָּ ִבין ֶאת ַהּיֹוֵרׁש ַלֲעקֹר - ַהּפֵ  .ְמַחּיְ
משום דכל  ,דכתיב ביה קרא 'בחריש ובקציר תשבות'. ועוד יש ליתן טעם אלא בחרישה ,טיעהדאין תוספת שביעית דאורייתא בנ. 17

חורש ערב שביעית הוי להועיל בשביעית, אבל אין לאסור ערב שביעית ליטע מחמת שהאילן גדל בשביעית, דכל האילנות נמי 

המשנה אין משמע כן, דלא איירי בתוספת שביעית וא"כ לא יטע לעולם. ולפירוש רש"י קשה, חדא, דבלשון  ,מיגדל גדלי בשביעית

כלל אלא בקליטה. ועוד, דאם כן מאי קשיא ליה אי אוקמה להא ברייתא דלעיל כרבי אלעזר, הא כי היכי דבמתניתין דשביעית 

 קתני ל' ומוקמי ליה בקליטה בלא שלשים של תוספת, הכא נמי נימא דשלשים דברייתא דלעיל בשלשים של קליטה בלאו הנך

ד"ה ואמר, בביאור שיטות רש"י ורבנו תם  ב',ד"ה פחות משלושים, וכן י'  ב',(וראה עוד בדברי הריטב"א ט'  פותשל תוספת. תוס

  בסוגיה).
לדברי האומר  :אמר רבה בר אבוה נחמן רב קאמרהכי ו .ד יום לקליטה"רק יבעינן ה, לעניין נטיעה והברכה והרכב לשיטתם, כן,ואם . 18

. שמיטה ויובל ג,יא)הל' מקורות: רמב"ם ( .שלושים לעניין מניין שנות ערלהדבעינן ל' יום לקליטה גבי שביעית, צריך שלושים ו

 .)ב'ם, י' הרשב"א, ריטב"א ור"ן (בחידושי .ד"ה שלושים ושלושים) ב',ד"ה ומותר; י'  ב',(ט'  תוספות

  ת”בעזהשי
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